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Stanovy Svazu chovatelů shetlandských pony 

Článek 1 - Název, sídlo, působnost: 
Oficiální název zní: Svaz chovatelů shetlandských pony. z.s. 
Zkratka: SCHSHP, z.s. 
Sídlo: U hřebčince 479, 397 01 Písek 
Púsobnost: oblast púsobnosti SCHSHP zahrnuje území České republiky 

Článek li - Činnost a cíle Svazu chovatelů shetlandských pony 
1. Hlavním předmětem činnosti je organizování chovu plemene shetlandský pony (dále jen SHP) a po omezenou dobu, 

kterou lze ukončit rozhodnutím předsednictva, také dalších plemen malých koní do KVH I 07 cm. 
2. Cílem a účelem SCHSHP je přispívat všestranně svou činností ke zvýšení úrovně chovu SHP. 
3. SCHSHP může vyvíjet a organizovat samostatně či ve spolupráci s dalšími subjekty libovolnou činnost, která přímo i 

nepřímo podporuje chov SHP nebo slouží členům SCHSHP. 

Článek HI - Hlavní úkolv a předmět činnosti: 
Svaz chovatelů shetlandských pony: 
l. zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu SHP, 
2. prostřednictvím Asociace svazů chovatelů koní ČR zajišťuje vedení plemenných knih v souladu s řády příslušných 

plemenných knih a realizaci s tím souvisících činností, 
3. hájí zájmy svých členú a prosazuje je vúči jiným orgánům a organizacím, 
4. podílí se v rámci možností na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou 

činností svých členú, 
5. sleduje a zabývá se dt1ležit)1mi poznatky a zásadami z činnosti odborných organizací v tuzemsku i zahraničí a poskytuje 

svým členům odborné, in formační a poradenské služby, 
6. spolupracuje s dalšími chovatelskými a sportovními organi zacemi v prověřování výkonnosti SHP (testaci) v jezdeckých, 

vozatajských a dalších soutěžích , 

7. zabezpečuje propagaci SHP všemi dostupnými prostředky a vytváří předpoklady pro odbyt , 
8. osvětově působí na registrované i neregistrované chovatele. aby koně byli chováni v odpovídajících, jim přiměřených 

podmínkách a nedocházelo k jejich týrání , 
9. registruje členy SCHSHP a vede jejich evidenci, 
10. vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmú svých členů 

Článek IV - Právní postavení a majetek 
1. SCHSHP je dobrovolnou organizací chovatelů a majitch'.1 SHP a dalších osob, vzniklou za podmínek příslušného 

zákona, která rozvíjí svou činnost na území České republiky. Je zapsaným spolkem s právní subjektivitou - je 
právnickou osobou. 

2. Jménem SCHSHP jedná předsed11ictvo SCHSHP, a to prostřednictvím předsedy předsednictva. Předsednictvo múže v 
konkrétních případech písemně zmocnit k jednání a zastupování SCHSHP jiného z členů předsednictva . Je-li právní 
úkon učiněn v písemné fonnč. pak je nutný k jeho platnosti a účinnosti podpis nejméně dvou členů předsednictva -
předsedy a místopředsedy . Vnitřním předpisem nebo usnesením předsednictva nebo členské schůze mohou být 
stanoveny případy, kdy je nutný současný podpis více členů předsednictva. 

3. Předsedu SCHSHP zastupuje Svaz jako celek. Po dobu jeho nepřítomnosti nebo pokud nemúže fi.mkci přechodně 
vykonávat. zastupuje ho místopředseda. V případě, že nemúže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje Svaz v 
neodkladných a nezbytných případech ten člen předsednictva , který je zmocněn předsednictvem SCHSHP nebo 
členskou scht'.1zí. 

4. Zdroje přijml'i SCHSHPjsou: 
- finanční prostředky z dotací MZe ČR 
- členské příspěvky 

- příspčvky od jiných organizací a sponzorú 
- příjmy z činností souvisících s činností svazu 
- příjmy za služby 
- dary a dědictví 
SCI ISI IP je oprávněn zři zovat potřebné účty související s jeho činnos tí, včetně devi zových a dalších, v souladu s 
platnými předpisy . 



Článek V - Členská základna 
/. Členskou základnu SCHSHP tvoří fyzické osoby. právnické osoby a skupinoví č lenové respektující vnitřní nonny a 

usnesení. 
2. Člens tv í v SCHSHP vzniká podáním písemné přihlášky osoby ucházející se o členství a zaplacením členského 

příspěvku. Č lenství vzniká dnem. kdy jsou splněny obě uvedené podmínky. 
3. Čestné členství - vzniká schválením členskou schůzí na návrh předsednictva. Čestný člen má práva člena SCHSIJP, 

kromě členství v ASCHK ČR. není povinen platit členské příspěvky. 
4. Členství za niká: 

. ' 

- oznámením člena o vystoupení 
- vyloučením na základě závažného porušení stano\' nebo pokud člen jiným způsobem hrubě narušuje práci SCHSHP. b 
vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh předsednictva. 

- úmrtím či zán ikem člena (u právnických osob) 
- v případě, že již přijatý člen neuhradí včas členský příspěvek, má předsednictvo právo jeho členství pozastavit na 

dobu nejvýše I roku do vyfošení členskou schůzí (ztráta práv a výhod člena, pouze zůstává v evidenci). Neuhradí-li 
člen dlužnou částku , jeho č l enství zaniká. 

S. Práva členů: 
- účastnit se zasedání SCHSHP 
- volit a být volen do orgánů SCHSHP po dosažení plnoletosti 
- právo na ochranu a podporu svých zájmů v rozsahu vymezeném těmito stanovami a v souladu s nimi 
- podílet se na akcích pořádaných SCHSHP a využívat služeb a výhod poskytovaných SCHSHP dle schválených 
směrnic 

- předkládat návrhy a podněty k činnosti SCHSHP 
- přihlásit rodinného přís l ušníka /příslušníky nebo osoby/osob žijící /žijících ve společné domácnosti fo1mou 

skupinového členství 
6. Povinnosti čl e nů: 

- dodržovat stanovy, ŘPK a další dokumenty schválené SCHSHP a obecně platné předpisy 
- zaplatit čl enský příspěvek; členský příspěvek ve výši stanovené členskou schúzí se platí jednorázově za celý 
kalendářní rok, a to nejpozději do konce ledna ; nezaplacení poplatku řádně a včas je považováno za závažné porušen 
stanov 

- účastnit se schúzí a akcí pořádaných SCHSHP a propagovat je 
- pomáhat získávat další členy SCHSHP 
- poskytnout ke zveřejnění chovatelské výsledky všech Sl IP\' jeho vlastnictví 

Článek VI - Organizační struktura svazu 
SCHSHP je samostatným právním subjektem. Organizační strukturu tvoří: 
- členská schúze 
- předsednictvo 
- rada plemenné knihy 
- kontrolní kom ise 

I. Člens ká schůze je nejvyšším orgánem svazu. Je svolávána minimálnč I x ročnč. Členská schúze schvaluje koncepci a 
další zásadní dokumenty k rozvoji SCHSHP. volí a od\'olává členy předsednictva. rady plemenné knihy a kontrolní 
komise, usnáší se na výdajích. schvaluje roční finanční plán. výši ročního členského přispčvku i ostatních poplatkú 
souvisejících s činností svazu roční hospodářský \/)'Siedek a rozhoduje o vyloučení člena z SCHSHP. Členskou schúzi 
svolává předseda SCI ISJ IP formou písemné pozvánky nejméně 20 dnú pfod datem konání (platí datum na poštovním 
razítku). V pozvánce je uvedeno datum konání , místo a čas jejího konání a program. 
Mimořádná č l enská schúze múže být svolána na žádost předsednict\'a svazu nebo ncjménč poloviny řádných členú. 
Usnesení schvaluje členská schi'.ize z počtu přítomných člcni'.1 S\'azu. K přijetí je třeba souhlas nadpoloviční včtšiny 
přítomných hlasujících. V případč rovnosti hlasů rozhoduje hlas pi·edscdy SCHSHP. Zápis podepisuje předseda 
SCHSHP a zapisovatel. usnesení podepisuje pí-edscda SCHSHP a návrhová komise. 

2. Předsednictvo je statutárním orgánem a má minimálnč 3 členy, maximálně 5 členi'1 ajc voleno členskou schůzí na 4 
roky. Předsednictvo zvolí ihned po S\'ém zvolení ze svého středu předsedu a místopředsedu . pí-ípadnč další konkrétní 
funkční náplií členú předsednictva . 

Předsednictvo má disciplinární pravomoc. 
Předseda svolává předsednictvo a další orgány svazu dle potřeby a řídí práci svazu v období mezi členskými schuzcm{ 
Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členu a jeho usnesení jsou platná. 
hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina členů . Při rovnosti hlasu rozhoduje hlas pí-edsedy. Z každého zasedání je 
pořizován písemný zápis. 
K hlavním úkolům předsednictva patr-í: 
- řídí svaz mezi členskými schůzemi 
- navrhuje členy příslušných Rad plemenných knih 



-
3. Rada plemenné knihy vzniká samostatně pro každou příslušnou PK, vedenou SCHSHP a délka jejího funkčního 

období je 4 roky. Volební období RPK není totožné s volebním obdobím předsednictva. Její práva a povinnosti 
vyplývají z ustanovení řádu příslušné PK. 
Radu plemenné knihy schvaluje členská schůze na návrh předsednictva SCHSHP. RPK jmenuje uznané chovatelské 
sdružení. 
RPKje poradním orgánem předsednictva. 

4. Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji členové SCHSHP na členské schůzi na čtyři roky. Kontroluje hospodaření svazu 
a zákonnost postupu orgánů svazu. 

Článek VIJ - Zánik svazu a rozdělení majetku O zániku SCHSHP může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná členská 
schúze, a to 3/5 většinou z přítomných. Pfítomna musí být nejménč polovina členú . Ta rozhodne i o rozdělení majetku v 
souladu s platnými právními předpisy. 

Článek VIII - Zásady hospodaření SCHSHP Předsednictvo zvolí ze svého středu pokladníka. který vede veškeré finanční 
úkony spojené s chodem SCHSHP. Účetní uzávěrka je 31.12. běžného roku, předkládá se předsednictvu a schvaluje ji 
členská schúze. Pfodsednict vo odpovídá za pf-edložcní účetní evidence svazu členské schúzi v době jejího konání. 

Článek IX - Závěrečné ustanovení Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. řídí se organizace a činnost spolku 
ustanoveními §214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. ( občanský zákoník). Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení 
členskou schůzí. Stanovy mohou být měněny pouze usnesením členské schůze, přičemž pro tuto změnu musí hlasovat 
nadpoloviční většina přítomných. 

Text i·e :::11éní schníle11é111 členskou schu:::í SCHSHP dne 3.I2.2016 ,, Pra:::e. 




